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Møtereferat 
 
Til:       

 FAMUs medlemmer 2017:    
FHVO                 Wenche Undheim  
HTV NSF           Gunn-Elin Rossland   
FTV NSF            Aud H. Riise 
FTV Fagforb.    Egil Olsen 
FTV Dnlf-OF     Alexander Seldal 
BHT/HMS ved Kjersti Heie 
 
Adm. Direktør  Inger Cathrine Bryne  
Div. direktør     Henning Garsjø 
PO-direktør      Maiken H. Jonassen 
Klinikksjef         Lars C. Moe  
Div.direktør      Ketil Helgevold  
Referent             Mette Orstad Hansen 
 
Forfall: Kjetil Helgevold 
 

 

Møteleder:    Inger Cathrine Bryne 

Møtedato:     20.02.2017 
Klokkeslett:    1500 - 1700 
Møtenr:     01/17 
Møtested:    Direktørens møterom 
Arkivref:    2017/3 – 26344/2017 
 

Møtereferat - FAMU – 20.02.2017 
 

Saks-
nr 

Emne  Ansvar- 
lig 

01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent uten merknader. 

 

   
02/17 Godkjenning av referat fra møtet i FAMU 12.12.2016 

Godkjent uten merknader. 
 

   
03/17 Årsplan FAMU 2017 

Godkjent uten merknader. 
 

   
04/17 Orientering av saker til styremøtet 22.02.2017 ved adm. direktør 

Inger Cathrine Bryne.  
Hovedpunktene i styresakene ble redegjort for i dagens HTV og HVO-
møte inkl.: 
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- Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 – 
årsevaluering og  

- Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2017.  
   
05/17 Nytt fra HMS-avd./Bedriftshelsetjenesten – HMS,-rapportering ved 

HMS-sjef Kjersti Heie.  
HMS-rapport: 

• Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling 
2016 og 2017 ble fremlagt. Oversikten viser nedgang. Det 
etterspørres tall til sammenlikning med de andre foretakene i 
Helse Vest. Dette fremskaffes til neste møte. 

• Hendelsestyper: Stikkskader peker seg ut - vold og trusler går 
opp.  

• Hendelsestype HMS: Organisatorisk arbeidsmiljø – Klinikk 
psykisk helsevern voksne har flest meldte saker med denne 
hendelsestypen, men de har også flest meldte saker totalt  

• Smitte: Biologiske faktorer har flest hendelser i somatikken.  
HVO Vigdis Holst-Jæger har et prosjekt på dette som kan 
presenteres i neste FAMU. 

• Samtidighetskonflikter: 
Det er meldt 381 saker i 2016 - flest ved Kvinne- og 
barneklinikken og Mottaksklinikken.  
Samtidighetskonfliktene ved Barne- og ungdomspsyk. 
avd./BUPA-henger sammen med sengeposten for ungdom.  

• Antall AML-brudd siste halvdel 2016 ble diskutert.  
Dispensasjoner må registreres i GAT i forkant, ellers får en opp 
dette sombrudd. Saken diskuteres nærmere i neste FAMU. 

• Sykefraværet ligger stabilt og lavest av foretakene i Helse Vest. 
HMS-sjef Kjersti Heie innhenter fraværstall fra foretak i andre 
regioner for sammenligning og forslag til tiltak.  

Forslag til felles rapportmal for alle AMU-ene ble diskutert i dagens HTV 
og HVO-møte.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. Forslag til felles rapportmal for alle 
AMU-ene legges frem i neste møte. Ansvarlig Kjersti Heie. 

 

   
06/17 Overordnet HMS-plan for Helse Stavanger 2017 og evaluering av 

plan 2016 ved Kjersti Heie. Ref. utsendt saksfremlegg, HMS-
handlingsplan for Helse Stavanger HF 2017, prosedyre for HMS-runder 
og HMS-handlingsplan samt status HMS-handlingplan for Helse 
Stavanger HF 2016. 
Innspill ønskes før saken behandles i ledergruppen.  
 
HMS-plan for Helse Stavanger i 2016: Status ble redegjort for.  
 
HMS-plan for Helse Stavanger HF 2017: Årets handlingsplan er felles for 
HMS og Ytre Miljø. 
 
Aud H. Riise: 50 % av medarbeiderne har ikke gjennomført  
medarbeidersamtale - sak i neste møte.  
Vedtak:  
FAMU er enig i forslag til overordnet HMS-plan for 2017 – innspill 
sendes Kjersti Heie til mandag for behandling i ledergruppen.  
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07/17 BHT årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 ved HMS-sjef Kjersti 

Heie. Ref. utsendt saksfremlegg, årsrapport for BHT 2016 og 
handlingsplan for BHT-bistand i virksomheten 2017. 
Vedtak: 
FAMU tar årsrapport og handlingsplan for BHT-bistand til orientering.  

 

   
08/17 Handlingsplan for vernetjenesten i Helse Stavanger HF 2017 ved 

FHVO Wenche Undheim. Ref. utsendt handlingsplan for vernetjenesten. 
Vedtak: FAMU tar handlingsplan for vernetjenesten i Helse Stavanger 
HF 2017 til orientering.  

 

   
09/17 Foretakshovedverneombudets årsrapport 2016 ved FHVO Wenche 

Undheim. Ref. utsendt årsrapport for FHTV - 2016. 
Vedtak: FAMU tar foretakshovedverneombudets årsrapport 2016 til 
orientering.  

 

   
10/17 Årsrapport ressursgruppe for rusforebyggende arbeid 2016 og 

HMS-handlingsplan – AKAN-utvalget/ressursgruppe for 
rusforebyggende arbeid i 2016 ved FHTV Aud H. Riise. 
Ref. utsendt saksfremlegg, årsrapport 2016 og HMS-handlingsplan 
2016.  
Klinikksjef Elisabeth Farbu erstatter Klinikksjef Henning Garsjø som 
medlem av ressursgruppen fra 2017.  
Vedtak: FAMU tar årsrapport ressursgruppe for rusforebyggende 
arbeid 2016 og HMS-handlingsplan til orientering.  

 

   
11/17 Ny rutine: «SKARP SITUASJON» - overordnet plan for alvorlig 

vold/trussel situasjoner rettet mot SUS ved HMS-sjef Kjersti Heie.  
Ref. utsendt saksfremlegg, sjekkliste ved bombetrussel, tiltakskort og 
prosedyre/overordnet plan for alvorlige vold/trusselsituasjoner.  
Prosedyren for «SKARP SITUASJON» er godkjent.  
Tiltakskort er laget etter mal fra politiet.  
 
Første varsling skal gå til vakt og sikring som igjen varsler politiet med 
innringer på medhør. Dette for at vekter raskt skal kunne bistå samt 
møte politi og vise vei. Politiet etterspør gjerne tegninger over bygget 
ved reelle hendelser. Dette er det vakt og sikring som sitter på. 
Samme telefonnummer som ved brann, 13110, skal brukes ved alvorlige 
vold/trussel sitiasjoner 
Innspill fra FAMU: 
Med eksterne bygg menes bygninger utenfor Våland. Dette bør 
spesifiseres i tiltakskortet 
Beslutning om tiltak, f. eks evakuering tas av tilstedeværende personell i 
samråd med vakt og sikring og politi. Dette bør spesifiseres i 
tiltakskortet 
 
Vedtak: FAMU tar saken til orientering.  Prosedyre og tiltakskort 
justeresihht. til innspill i møtet.  

 

   
12/17 Støy fra traller på SOP ved HMS-sjef Kjersti Heie.  

Ref. utsendt saksfremlegg, notat fra Nedrebø og notat fra Astrid Porten.  
FAMU ber om at Ketil Helgevold legge frem løsningsforslag i FAMU. 

 



Side 4 av 4 
 

FHTV Wenche Undheim diskuterer alternative løsninger med sjefen for 
rullende materiell.  
Vedtak 
FAMU tar saken til orientering. 

   
13/17 FFU-omorganisering, muntlig orientering ved personal- og 

org.direktør Maiken H. Jonassen.  
I drøftingsmøtet kom det fram ønske om klarere føringer på hva 
Analyseavdelingen skal gjøre. Det var enighet om opprettelsen av 
Foretaksadministrasjon.  
AMU gav klare føringer om at Analyseavdelingen går til Økonomi- og 
Finansavdelingen.  
Vedtak: FAMU saken til orientering.  

 

   
14/17 Revidert HMS-politikk ved HMS-sjef Kjersti Heie.  

Ref. utsendt saksfremlegg, HMS-politikk signert 2014 og forslag til HMS-
politikk 2017.  
HMS-poliklinikk 2017 ble gjennomgått. 
Vedtak: FAMU er enig i forslag til ny HMS-politikk – forslaget signeres 
av Adm. direktør.  

 

   
 Eventuelt  

Maiken H. Jonassen: I HTV og HVO-møtet i dag ble navn på 
Arbeidsmiljøutvalg og Foretaksarbeidsmiljøutvalg besluttet – navene er 
AMU og FAMU.  
 
Ny klinikksjef i FAMU ble valgt i dagens ledermøte: Klinikksjef Erna 
Harboe.  
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